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I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένης

εργασίας και που  ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες  που θα εκτελεσθούν στη

περιοχή  του  υπόψη  έργου,  ανεξάρτητα  από  τη  θέση  και  την  έκταση αυτών

περιλαµβάνονται :

α.  Ολες οι  δαπάνες που  απαιτούνται για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση των

εργασιών του έργου που αναφέρονται στην  επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του

παρόντος και τα λοιπά τεύχη και  σχέδια, όπως αυτά αναγράφονται στην ∆ιακήρυξη

∆ηµοπρασίας του έργου.

β.  Γενικά  κάθε  δαπάνη,  έστω  και  αν  δεν  κατονοµάζεται  ρητά, αλλά είναι

απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας.

Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση προς

το είδος και  την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα  και τον αριθµό του

εργατοτεχνικού  προσωπικού, όπως  και την  δυνατότητα χρησιµοποίησης ή  όχι

µηχανικών µέσων.

1.2 Ετσι ενδεικτικά και όχι  περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση

του  όρου   "κάθε  δαπάνη")  οι  παρακάτω   δαπάνες  που  περιλαµβάνονται  στο

περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου :

α. Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης,

επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για

τα  έργα,  µε  όλες  τις  απαιτούµενες  φορτοεκφορτώσεις  και  τις κάθε είδους

µετακινήσεις,  µέχρι   την  πλήρη  ενσωµάτωσή  τους,   εκτός  αν  περιγράφεται

διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.

β.  Οι  δαπάνες  µισθών,   ηµεροµισθίων,  υπερωριών,  ασφάλισης  (στο  Ι.Κ.Α.,

ασφαλιστικές   εταιρίες,   άλλους   ηµεδαπούς   και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς

Οργανισµούς κατά  περίπτωση όπως απαιτείται κ.λ.π.),  δώρων εορτών, επιδόµατος

αδείας κλπ, του κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού,

του  εξειδικευµένου ή  όχι προσωπικού  των γραφείων,  εργοταξίων, µηχανηµάτων,

συνεργείων κλπ  ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου  στον τόπο του έργου  ή αλλού

(εντός και εκτός της Ελλάδος).

γ. Οι  δαπάνες για την  κινητοποίηση του αναδόχου,  την εξεύρεση (ενοικίαση  ή

αγορά), οργάνωση,  διαρρύθµιση κλπ των  εργοταξιακών χώρων, τις  εγκαταστάσεις

αυτών,  τις παροχές  νερού, ηλεκτρικού  ρεύµατος κλπ  ευκολιών, τις σχετικές

συνδέσεις,  την  εγκατάσταση  γραφείων  αναδόχου  και  ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας,

σύµφωνα µε την ΕΣΥ και σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.

δ.  Οι δαπάνες  λειτουργίας όλων  των παραπάνω  εργοταξιακών εγκαταστάσεων και

ευκολιών.

ε. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού Εργαστηρίου και την
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εκτέλεση δοκιµών.

στ.   Οι  δαπάνες   πλήρους  κατασκευής   προκατασκευασµένων  στοιχείων   (που

περιλαµβάνουν  και τις  δαπάνες υλικών,  εργασίας, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων,

βοηθητικών έργων κλπ) µε τις φορτοεκφορτώσεις  και µεταφορές µέχρι τη θέση της

τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο).

ζ. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (µεταφορών, µηχανηµάτων κλπ).

η. Οι δαπάνες ασφάλειας του  εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων, εργαζοµένων ή

τρίτων ή την πρόληψη πρόκλησης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

θ.  Οι δαπάνες  του ποιοτικού  ελέγχου, όπως  αυτές προδιαγράφονται  στα λοιπά

τεύχη δηµοπράτησης.

ι.  Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόµισης  και  λειτουργίας  των µηχανηµάτων που

απαιτούνται  για τα  έργα, µέσα   στις οποίες  περιλαµβάνονται τα  µισθώµατα, η

αποθήκευση, φύλαξη και η ασφάλιση αυτών,  η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η

επισκευή  και  συντήρηση,  οι  για  οποιαδήποτε  αιτία ηµεραργίες, η παραλαβή,

µεταφορά  επί  τόπου  και  επιστροφή  αυτών,  οι  άγονες µετακινήσεις τους, τα

απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά κλπ.

ια. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης  και µεταφοράς µε ή χωρίς προσωρινές

αποθέσεις µέχρι τη θέση χρησιµοποίησης κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων,

κλπ, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.

ιβ. Οι  δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης  µηχανηµάτων και προσωπικού,

εκτέλεση  των  έργων  µε  µεθοδολογία  χαµηλής  παραγωγικότητας  κλπ, λόγω των

εµποδίων  που  εισάγει  η  εξασφάλιση  της  υπάρχουσας  κυκλοφορίας  κατά  την

κατασκευή, σε συνδυασµό µε τη κατά φάσεις εκτέλεση των έργων, όπως προβλέπεται

από το πρόγραµµα και τις τµηµατικές προθεσµίες προόδου των έργων.

ιγ. Οι  τυχόν αναγκαίες µελέτες και  υποστήριξης των κυρίων αγωγών  και οχετών

ΟΚΩ που συναντώνται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.

ιδ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συµπληρωµατικών

µέτρων  - έργων  ασφάλειας, για  τη µη  παρακώλυση της  οµαλής διεξαγωγής  της

κυκλοφορίας, όπως π.χ. :

I. Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων σκαµµάτων, πλάτους µικρότερου των 5,00

µ που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και

πεζών σε οδούς µικρής σηµασίας.

ΙΙ. Οι δαπάνες ξύλινων ή µεταλλικών περιφραγµάτων, κινητών ή όχι.

Οι δαπάνες  µεταφοράς, προσέγγισης, αποµάκρυνσης  αυτών, καθώς επίσης  και της

καθηµερινής  κάλυψης  σκαµµάτων  µε   σιδηρά  φύλλα  (λαµαρίνες),  όπου  τούτο

απαιτείται για την  αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχηµάτων και  πεζών, όπως και

οποιονδήποτε  κατασκευών  αντιστήριξης  των  πρανών  των  ορυγµάτων για λόγους

ασφαλείας της κυκλοφορίας και των κατασκευών.

ιε. Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στη ΕΣΥ.

ιστ.  Οι  δαπάνες  προεργασίας  επιφανειών  για  τις  οποιεσδήποτε  ασφαλτικές

επιστρώσεις  επ'αυτών  (παλαιών  ή  νέων  επιφανειών)  όπως  π.χ.  πικούνισµα,

σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και µεταφορά  των προϊόντων που παράγονται από τις

παραπάνω  εργασίες  κλπ  (εκτός  αν  περιγράφεται  διαφορετικά  στα  άρθρα του

Τιµολογίου).
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ιζ.  Οι δαπάνες  διάνοιξης τοµών  ή οπών  στα τοιχώµατα  υφισταµένων φρεατίων,

αγωγών ή τεχνικών  έργων, για την σύνδεση αγωγών  που συµβάλλουν σ'αυτά (εκτός

αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου).

ιη.  Οι  δαπάνες  καθυστερήσεων   λόγω  εργοταξιακών  γενικά  δυσχερειών,  που

προέρχονται από  κάθε είδος εγκαταστάσεις  και δίκτυα εταιριών  και Οργανισµών

Κοινής Ωφελείας.

ιθ.  Οι δαπάνες  των ειδικών  µελετών που  προβλέπονται από  την ΕΣΥ  (µελέτες

σύνθεσης σκυροδεµάτων κλπ.)

κ. Οι δαπάνες  αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει  µέτρων για την προστασία

του περιβάλλοντος σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.

κα. Οι  δαπάνες του κάθε  είδους διοδίων, επιβαρύνσεων  στα υλικά από  φόρους,

τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ.

κβ.  Οι  δαπάνες  από  τις  κάθε  είδους  αντλήσεις  και  την αντιµετώπιση των

επιφανειακών,  υπόγειων  και  πηγαίων  νερών,  σύµφωνα  µε  τους λοιπούς όρους

δηµοπράτησης.

κγ. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε  είδους εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές και

τους  Οργανισµούς  ή  και  τις   Εταιρίες  Κοινής  Ωφελείας  (ΟΚΩ)  (εκτός  αν

περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου).

κδ.  Οι  υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  ανάδοχο,  όπως αυτές

αναφέρονται  στις ισχύουσες  Συγγραφές Υποχρεώσεων  (ΕΣΥ, ΤΣΥ,  ΓΣΥ) και  τους

λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.3 Στις τιµές µονάδας του έργου περιλαµβάνεται και κάθε δαπάνη κατά την οποία

ενδέχεται  να   επιβαρυνθεί  ο  ανάδοχος  για   την  αδιάκοπη  εξασφάλιση  της

λειτουργίας των υπαρχόντων αποχετευτικών δικτύων όµβριων της περιοχής.

1.4  Ανάλογα  προβλήµατα  και  η   αντίστοιχη  προσοχή  του  αναδόχου  µε  τις

συνεπαγόµενες δαπάνες,  µπορούν να προκύψουν από  τη διατήρηση της λειτουργίας

και  τη   µεγάλη  σηµασία  που   έχουν  ορισµένοι  άλλοι   αγωγοί  και  λοιπές

εγκαταστάσεις  υπόλοιπων δικτύων  ΟΚΩ (ΟΤΕ,   ∆ΕΗ κλπ.)  Και οι  δαπάνες αυτές

περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές του Τιµολογίου.

1.5  Στις τιµές  µονάδας του  Τιµολογίου δεν  συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για

γενικά έξοδα κλπ για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως και για

όφελος αυτού,  δηλαδή για τις  δαπάνες επιστασίας, τις  κάθε είδους κρατήσεις,

φόρους  δασµούς,   ασφάλιστρα,  τέλη  χαρτοσήµου,   συµφωνητικών,  αποδείξεων,

πιστοποιήσεων   πληρωµών,  κλπ.   τόκους  των   κεφαλαίων,  τις   κάθε  είδους

µετακινήσεις του  εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού,  τις πρόσθετες δαπάνες

λόγω  δυσχερειών και  εµποδίων κάθε  είδους κατά  την εκτέλεση,  τα διοικητικά

έξοδα, τη λειτουργία γραφείων, κλπ και γενικά τα επισφαλή έξοδα από δυσχέρειες

κάθε είδους πού έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες

τις  εργασίες  και  σε  οποιαδήποτε  θέση  των  έργων καθορίζεται σε .........

................ ως προς τις τιµές του Τιµολογίου.

1.6  Ο  Φόρος  Προστιθέµενης  Αξίας  (ΦΠΑ)  επί  των τιµολογίων εισπράξεων του

αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του έργου.
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ΙΙ.  ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ-Α1.1Αρθρο1

~Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες-Με 

πλάτος 

πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.- Για βάθος 

ορύγµατος έως 4,00 m~

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6081.1)

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 

περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, 

σε 

κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε 

οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ 

ή 

µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε 

την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα 

θα γίνεται 

υποχρεωτικά µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην τιµή 

µονάδας του άρθρου.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 

και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της 

αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος 

(αν απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις 

απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 

διάστρωση 

σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και 

τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε 

είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν 

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές 

αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.

Οι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) 

και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως 

του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο 

εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που 

καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του 

ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6081.1: 100,00%

Ευρώ : Επτά και Πενήντα λεπτά € 7,50
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Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ-Α1.2Αρθρο2

~Εκσκαφή ορυγµάτων υπονόµων δικτύων σε έδαφος βραχώδες-Με πλάτος πυθµένα 

έως 3,00 

m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.- Για βάθος ορύγµατος έως 

4,00 m~

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6082.1)

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους, 

συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 

συγκολληµένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος 

κατάληψης 

οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού (υδραυλικής 

σφύρας ή 

αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάµων) 

ή/και περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση 

λαµαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 

αρµόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζοµενη 

µε 

άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγµάτων 

υπογείων δικτύων". Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών 

στρώσεων από 

σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 

και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της 

αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος 

(αν απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις 

απαιτούµενες

διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 

σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και 

τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε 

είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν 

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές 

αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.

Οι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) 

και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως 

του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων 

από άοπλο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του 

παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα 

επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (ΠΙ3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που 

καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του 

ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6082.1: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι έξι και Τριάντα λεπτά € 26,30



Σελί δα  7  T Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 

 

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.Μ-Β1.3Αρθρο3

~Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα- Με χρήση συνήθους 

κρουστικού 

εξοπλισµού~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226)

Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε 

συνδυασµό ή µη 

µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή εξοπλισµό.

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων των 

κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του 

υπολοίπου δοµήµατος άθικτου.

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 

εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των 

προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά 

τους 

στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 

"Καθαιρέσεις 

στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα".

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2226: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι πέντε και Ογδόντα τέσσερα λεπτά € 25,84
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.01-Α1.4Αρθρο4

~Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.- Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1101)

Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρµογή µόνον για τις µεταφορές υλικών 

(και όχι των προϊόντων εκσκαφών, οι οποίες ρυθµίζονται στα αντίστοιχα αυτών 

κεφάλαια) σε περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών έργων.

Για την εφαρµογή τους απαιτείται πλήρης τεκµηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.

Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης -µεταφοράς των υλικών 

περιλαµβάνονται ανηγµένες στις οικείες τιµές µονάδος, εκτός αν προβλέπεται 

διαφορετικά στα οικεία άρθρα.

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, 

σκύρων, 

χαλίκων, άµµου, αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και 

σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου µεταφορικού µέσου ή ζώου.

Τιµή ανά τόνο (ton)

Μονάδα µέτρησης : Τόνοι
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : ∆έκα τρία και Πενήντα λεπτά € 13,50
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ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.02-Α1.5Αρθρο5

~Μεταφορές µε αυτοκίνητο- ∆ιά µέσου οδών περιορισµένης βατότητας~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1137)

Επί οδού µη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h.

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km)

Μονάδα µέτρησης : Τοννοχιλιόµετρα
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ :  µηδέν και Σαράντα πέντε λεπτά € 0,45
 

Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.16-Α1.6Αρθρο6

~∆ιάστρωση προϊόντων εκσκαφής.~

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6070)

∆ιάστρωση γαιωδών ή ηµιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν 

προσκοµισθεί στον 

χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "∆ιαχείριση υλικών από 

εκσκαφές 

και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάµων και τα καθοριζόµενα στους περιβαλλοντικούς 

όρους 

του έργου.

Περιλαµβάνεται η τακτοποίηση των προσκοµιζοµένων υλικών κατά στρώσεις, η 

ελαφρά

συµπύκνωση µε διελεύσεις του εξοπλισµού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για 

την

διόδευση των οµβρίων στην περιοχή του αποθεσιοθαλάµου.

Επιµέτρηση µε βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύµφωνα µε τα οικεία 

άρθρα 

του

τιµολογίου.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ :  µηδέν και Είκοσι ένα λεπτά € 0,21
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Υ∆Ρ ΚΠΤ-7.01-Α1.7Αρθρο7

~Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα~

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6301)

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, µε ξυλοζεύγµατα, σανιδώµατα, µαδέρια ή 

παρεµφερούς τύπου µεθοδολογία, µε τα απαιτούµενα υλικά και συνδέσµους καθώς 

και 

την εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και αποµάκρυνσης των υλικών για 

επαναχρησιµοποίηση, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου ή την µελέτη εφαρµογής του 

Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (µεµονωµένες αντιστηρίξεις επί µήκους έως 2,0 m ανά 

20 m µήκους ορύγµατος) περιλαµβάνονται ανηγµένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών 

ορυγµάτων και δεν υπάγονται στο παρόν άρθρο. Επισηµαίνεται πάντως ότι όταν 

εφαρµόζεται το παρόν άρθρο, το οποίο αναφέρεται σε "συστηµατικές αντιστηρίξεις" 

δεν αφαιρούνται ποσότητες ως αναλογούσες σε "σποραδικές αντιστηρίξεις" και 

επιµετράται η συνολική επιφάνεια.

ΣΤΟ πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα 

αναφέρεται 

απαραιτήτως και ο χαρακτηρισµός του εδάφους του αντιστοίχου ορύγµατος.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή µε τις παρειές 

του ορύγµατος.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : ∆ύο και Είκοσι λεπτά € 2,20
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Υ∆Ρ ΚΠΤ-6.01.01.04-Α1.8Αρθρο8

~Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων-Αντλητικά συγκροτήµατα 

diesel ή 

βενζινοκίνητα.- Ισχύος 5,0 έως 10,0ΗΡ~

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6109)

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων για την 

αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και 

λυµάτων 

κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται 

από 

την µελέτη ή µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε 

τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 Έργοταξιακές αντλήσεις υδάτων" και 08-10-02-00 "Αντλήσεις 

Βορβόρου -Λυµάτων".

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

α. Η προσκόµιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήµατος

κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε µανοµετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και

των αναλόγων σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτηµάτων β. Η δαπάνη των 

καυσίµων ή της 

ηλεκτρικής ενεργείας γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία 

µε καύσιµα και η συντήρηση

της αντλίας και των σωληνώσεων δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των 

αντλούµενων νερών προς υπάρχοντα

αποδέκτη ε. Οι µετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα εκτέλεσης

των εργασιών στ. Οι σταλίες του συγκροτήµατος για οποιονδήποτε λόγο

Τιµή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται 

µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, µε βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου 

απασχόλησης, εξής:

Μονάδα µέτρησης : Ωρες
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6109: 100,00%

Ευρώ : Εννέα και Τριάντα λεπτά € 9,30
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ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
Υ∆Ρ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α-ΛΕΙΨΩΝ2.1Αρθρο1

~ Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου~

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6069)

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης 

λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

"Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :

α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου, από άλλο νησί, 

λόγω της µη ύπαρξης λατοµείου παραγωγής αδρανών υλικών στους Λειψούς.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της 

στρώσης 

εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή 

για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή.

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες 

από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών)

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6069: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι εννέα και Τριάντα λεπτά € 29,30
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Υ∆Ρ ΚΠΤ-5.05.01.Μ-Α-ΛΨ2.2Αρθρο2

~Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 

λατοµείου- Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm~

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6068)

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης 

οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό 

αµµοχάλικο 

λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

"Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 

διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε 

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 

του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων 

του 

πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που 

αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της 

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2). Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και η 

θαλάασσια µεταφορά των αδρανών υλικών από άλλο νησί λόγω της µη ύπραξης 

στους 

Λειψούς λατοµείου παραγωγής αδρανών υλικών.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών 

πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6068: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα εννέα και Σαράντα λεπτά € 39,40
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Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.10.05-Α2.3Αρθρο3

~Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος- Για 

κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25~

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6329)

Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και 

συµπύκνωση 

σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του 

Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς 

και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα 

οικεία άρθρα του ΝΕΤ ∆Ρ.

Στην τιµή περιλαµβάνονται:

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 

σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, 

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για 

την 

παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 

(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών 

και 

σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην 

θέση 

διάστρωσης.

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η 

δαπάνη 

της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των 

προβλεποµένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική 

διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται 

ιδιαίτερα 

η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος 

καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Αναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 

εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης 

(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα 

καθοριζόµενα 

στην µελέτη του έργου.

δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί 

τόπου, το στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η 

περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος 

σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).

Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το 

µέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών 

αποµακρυσµένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής 

που 
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καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την ολοκλήρωση τους σε µία ή περισσότερες 

φάσεις 

(τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 

κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία 

γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση 

υπό 

ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

-01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος

-01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος

-01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος

-01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος

-01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος

-01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί 

τόπου 

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 

λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση 

ειδική µελέτη συνθέσεως.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθεντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα 

µε 

τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6329: 100,00%

Ευρώ : Ογδόντα οκτώ € 88,00
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ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05--ΝΑΓΑΘ2.4Αρθρο4

~Πρόσθετη αποζηµίωση λόγω θαλάσσιας µεταφοράς των υλικών για κατασκευές από 

σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215)

Το έργο πρόκειται να κατασκευασθεί στη νήσο Αγαθονήσι, στην οποία δεν υπάρχει 

λατοµείο παραγωγής αδρανών υλικών και ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη 

πρόσθετης 

αποζηµίωσης, λόγω θαλάσσιας µεταφοράς, η οποία υπολογίζεται µε βάση τις 

δαπάνες 

που απαιτούνται.

Ειδικότερα υπολογίζεται ότι, για την µεταφορά των υλικών (σκύρα,άµµος,τσιµέντο) 

ενός κυβικού µέτρου σκυροδέµατος διά θαλάσσης, που δεν υπάρχουν στη νήσο 

Αγαθονήσι, ισχύει ο εξής υπολογισµός :

              300 kgr τσιµέντο = 0,300 t

     Σκύρα 0,87 m3 x 1.60 t/m3 = 1,392 t

     Άµµος 0,40 m3 x 1.60 t/m3 = 0,640 t

                       ΣΥΝΟΛΟ  = 2,332 t

Λαµβάνεται τιµή ανά κυβικό µέτρο φοσρτίου 8,50 ευρώ/t. (Προσφορά Ναυτιλιακής 

Εταιρείας, µετά από έρευνα αγοράς). 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο µεταφερόµενου φορτίου.

Τιµή για 1m3.

Θαλάσσια µεταφορά 2,332 t x 8.50 ευρώ/t = 19.82 ευρώ.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο Πρόσθετης Αποζηµίωσης, λόγω θαλάσσιας µεταφοράς υλικών 

σκυροδέµατος C16/20.

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 19,82 

     (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα

Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 3215 100,00%.

Ευρώ    : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3215: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα εννέα και Ογδόντα δύο λεπτά € 19,82
 

Υ∆Ρ 6320.52.5Αρθρο5

~Προµήθεια και πρόσµιξη προσθετικών σκυροδεµάτων~.

Για  1kg  προσθετικού σκυροδεµάτων, δηλαδή για την προµήθεια επί τόπου των 

έργων

και εργασία προσµίξεως κατά την παρασκευή του σκυροδέµατος.

(1 kg)

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6320.5: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Είκοσι λεπτά € 1,20
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Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.01-Α2.6Αρθρο6

~Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών~

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6301)

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών 

πάσης 

φύσεως υδραυλικών έργων από σκυρόδεµα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών 

ορθογωνικής διατοµής ,σε ευθυγραµµία ή καµπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, 

φρεατίων 

κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε 

την 

µελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών 

από σκυρόδεµα (τύποι)"

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την 

διαµόρφωση των καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που 

εφαρµόζεται)

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου 

ή/και συνδυασµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε 

προς 

σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις, 

ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η 

απασχόληση 

ειδικευµένου και µή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και 

εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που 

απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

- Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή 

και 

ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης

- Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του 

καθοριζοµένου 

από την µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, 

φόρτωση και µεταφορά των υλικών.

- Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από πρDεξ έχοντα 

στοιχεία 

πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ).

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφανείς του 

σκυροδέµατος µε 

τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή/και 

τις οδηγίες της Επίβλεψης.

- Ο πλήρης καθαρισµός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών 

κατασκευής ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής 

των 

αχρήστων καρφοβελονών.

- Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και 

καλουπιών. Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή 

παραµορφωµένων 

υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ)

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς 
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µηχανικά µέσα

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το 

σκυρόδεµα.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Οκτώ και Είκοσι λεπτά € 8,20
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Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-30.2-Α2.7Αρθρο7

~Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C~

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612)

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος 

πάσης 

φύσεως κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, 

διαµόρφωση του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε 

οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτηση του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση 

εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 

ή 

της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων 

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία 

οπλισµού (χάλυβας Β500Α, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων 

Οπλισµού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 

συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς 

έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 

λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 

επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό 

βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση 

των 

οπλισµών.

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον 

πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου.

______________________________________________________________

|_____|__________Πεδίο_εφαρµογής______________|_______|______|

|Ονοµ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|

|διάµε|_______|ευθυγραµµισµένα|__συγκολληµένα_|_______|______|

|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγµατα__και|_Ονοµ._|Ονοµ._|

|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώµατα__|διατοµή|µάζα/_|

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|µέτρο_|

|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|______|(kg/m)|

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|

|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|

|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|

|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|

|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|

|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|

|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|

|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|

|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|

|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|
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|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|

|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|

|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|

|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|

|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|

|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|

|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|

|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|

|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_|

Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 

διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα 

ακόλουθα:

 . Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 

και όχι εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού 

ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

 . Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.

 . Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 

προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και 

αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.

 . Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας.

 . Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 . Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 2612: 100,00%

Ευρώ : Ενα και ∆έκα πέντε λεπτά € 1,15
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ΦΡΕΑΤΙΑ & ΑΓΩΓΟΙ
Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.42.03-Α3.1Αρθρο1

~Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

13598-2 

προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού- Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, 

ονοµαστικής διαµέτρου D 800 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m,τριών 

εισόδων και µιας εξόδου διαµέτρου έως D 315 mm~

(Κωδικός αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.7)

Προκατασκευασµένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από µη πλαστικοποιηµένο 

πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε 

όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για 

τοποθέτηση 

υπό το κατάστρωµα οδών, σε βάθος µέχρι 6,00 m.

Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο του θαλάµου (DΝ), τον 

αριθµό και την διάµετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό 

στοιχείο βάσης, τον θάλαµο ο οποίος διαµορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος 

µε στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου (ειδικό τεµάχιο) του παραγωγού των φρεατίων 

κατά 

ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο 

έδρασης του καλύµµατος στην στέψη, για την κατανοµή των φορτίων.

Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων 

(κανάλια ροής) των εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα 

είναι προδιαµορφωµένες στο εργοστάσιο µε τυποποίηση κατά την ονοµαστική 

διάµετρο 

των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε 

οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη έργου.

Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαµέτρου 

αντίστοιχης 

των διαστάσεων του καλύµµατος και θα συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω 

στεγανοποιητικού δακτυλίου.

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

- Η προµήθεια των επιµέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεποµένων από την 

µελέτη διαστάσεων µε τις αναλογούσες βαθµίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους 

στεγάνωσης µεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήµατα σύνδεσης µε 

τους 

αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιµεντοσωλήνες, σύµφωνα µε την 

µελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγµατος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόµενες διαστάσεις 

µε 

µηχανικά µέσα (µε ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούµενες 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων 

προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν 

απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων, οι 

απαιτούµενες καθαιρέσεις # αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις.

- Η συναρµολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση µε τους 

εισερχόµενους 

και εξερχόµενους αγωγούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του φρεατίου.

- Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µε 

µέγιστο 

µέγεθος κόκκου 25 mm (συµπεριλαµβάνεται το κοσκίνισµα των προϊόντων, εάν 
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απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων µεγαλυτέρου µεγέθους), κατά 

συµπυκνωµένες 

στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 

ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαµος και τελικά η κωνική απόληξη, 

µε χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισµού.

Εναλλακτικά, πλήρωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε υλικά ελεγχόµενης 

χαµηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM)

Επισήµανση:

- τα στοιχεία διαµόρφωσης του θαλάµου του φρεατίου του προβλεποµένου από την 

µελέτη ύψους, ονοµαστικής διαµέτρου (DΝ) ίσης µε την αντίστοιχη του στοιχείου 

χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαµψίας τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε 

τις αναλογούσες βαθµίδες καθόδου τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα σχετικά 

υποάρθρα του παρόντος.

Για τον καθορισµό της τιµής του φρεατίου, προστίθεται στην τιµή του κύριου άρθρου 

η τιµή του αντίστοιχου στοιχείου διαµόρφωσης του θαλάµου, στο απαιτούµενο ύψος, 

από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.

- το κάλυµµα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιµολογείται 

ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου (ανάλογα µε το υλικό κατασκευής)

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ), ανάλογα µε την εσωτερική 

διάµετρο (ID) και τον αριθµό και διάµετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά µέτρο 

µήκους στοιχείου διαµόρφωσης θαλάµου , ως εξής:

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6711.7: 100,00%

Ευρώ : Εξακόσια δέκα € 610,00
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Υ∆Ρ ΚΠΤ-12.14.02.13-Α3.2Αρθρο2

~Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) µε συµπαγές τοίχωµα κατά 

ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12201-2:-Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 80 (µε ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2- 

Ονοµ. 

διαµέτρου DN 250 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm~

(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.6)

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος 

κατά ΕΝ 

12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 

οµβρίων 

και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40), 

την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), 

τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον 

τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε 

πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).

Ο αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40) σχετίζεται µε 

την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως 

εξής: ΡΕ100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύµφωνα µε το ΕΝ 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 

κατηγορία υλικού κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη 

τιµή SDR

ΣΤΟ παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 

µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

ΣΤΟ παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι 

τιµές 

έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable 

layer) 

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:

α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες 

µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 

τεµαχίων 

από ΡΕ.

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα 

αναλώσιµα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και 

των 

ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) 
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ή 

χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα 

µε 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 

σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 

πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν 

περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός 

των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως 

εγκατεστηµένου, 

ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής:

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6621.6: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα επτά και Ενενήντα λεπτά € 37,90
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Υ∆Ρ ΚΠΤ-12.14.02.08-Α3.3Αρθρο3

~Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) µε συµπαγές τοίχωµα κατά 

ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12201-2:-Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 80 (µε ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2- 

Ονοµ. 

διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm~

(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.2)

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος 

κατά ΕΝ 

12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 

οµβρίων 

και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40), 

την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), 

τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον 

τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε 

πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).

Ο αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40) σχετίζεται µε 

την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως 

εξής: ΡΕ100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύµφωνα µε το ΕΝ 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 

κατηγορία υλικού κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη 

τιµή SDR

ΣΤΟ παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 

µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

ΣΤΟ παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι 

τιµές 

έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable 

layer) 

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:

α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες 

µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 

τεµαχίων 

από ΡΕ.

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα 

αναλώσιµα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και 

των 

ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) 
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ή 

χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα 

µε 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 

σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 

πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν 

περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός 

των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως 

εγκατεστηµένου, 

ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής:

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6621.2: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τρία € 13,00
 

Υ∆Ρ ΚΠΤ-11.01.02-Α3.4Αρθρο4

~Καλύµµατα φρεατίων- Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)~

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752)

Καλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 

ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου 

και 

του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του 

καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου 

έδρασης µε 

σκυρόδεµα.

Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται 

αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση)

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , 

ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας.

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6752: 100,00%

Ευρώ : ∆ύο και Ενενήντα λεπτά € 2,90
 

Υ∆Μ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ-ΛΕΙΨΩΝ3.5Αρθρο5

Συνδεση ακινητων µε κεντρικο αγωγο αποχετευσης του ∆ήµου Λειψών

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Τριακόσια εβδοµήντα ένα και Ογδόντα δύο λεπτά € 371,82
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Υ∆Μ 6651ΛΕΙΨΩΝ3.6Αρθρο6

Αναβάθµιση Αντλιοστασίου Παραλιακής Οδού Λειψών (Υ∆Μ 6651ΛΕΙΨΩΝ)

Για την πλήρη ανακατασκευή και παράδοση σε λειτουργία ενός αντλιοστασίου 

λυµάτων, η οποία (ανακατασκευή) θα περιλαµβάνει:

1. Τον έλεγχο και µόνωση ΑΝ απαιτείτσι του υπάρχοντος φρεατίου λυµάτων

   (µε έγγραφο της επίβλεψης)

2. Την κατασκευή βανοστασίου εξωτερικά του αντλιοστασίου από την πλευρά 

   των σκαλοπατιών (εκσκαφές, ξυλότυποι, σκυροδέµατα, καπάκια, άνοιγµα 

   οπών, κλπ.

3. Την αντικατάσταση του Ηλεκτρικού Πίνακα µε νέο σύγχρονο για δύο αντλίες.

4. Υποδοµή για δεύτερη αντλία, καθώς και την προµήθεια 2ης αντλίας όµοιας 

   µε την υφιστάµενη.

5. Σύστηµα συναγερµού σε περίπτωση υπερχείλισης.

6. Τοποθέτηση τριών βανών και µίας αντεπίστροφου. 

Καθώς και κάθε άλλη εργασία, υλικό και εξάρτηµα για την πλήρη κατασκευή 

και λειτουργία του αντλιοστασίου.

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6651.1: 100,00%

Ευρώ : Τρεις χιλιάδες € 3.000,00
 

 Κάλυµνος Νοέµβριος 2018                                  Θεωρήθηκε

    Οι συντάξαντες                                   Κ Ω Σ .../..../2018

 Κάλυµνος Νοέµβριος 2018                                  Θεωρήθηκε

    Οι συντάξαντες                                   Κ Ω Σ .../..../2018

  Σπύρος Εµµ. Κουλλιάς                            Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος        

 Κάλυµνος Νοέµβριος 2018                                  Θεωρήθηκε

    Οι συντάξαντες                                   Κ Ω Σ .../..../2018

  Σπύρος Εµµ. Κουλλιάς                            Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος        

 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                      Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών ∆ήµων     

 Κάλυµνος Νοέµβριος 2018                                  Θεωρήθηκε

    Οι συντάξαντες                                   Κ Ω Σ .../..../2018

  Σπύρος Εµµ. Κουλλιάς                            Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος        

 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                      Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών ∆ήµων     

 

 Κάλυµνος Νοέµβριος 2018                                  Θεωρήθηκε

    Οι συντάξαντες                                   Κ Ω Σ .../..../2018

  Σπύρος Εµµ. Κουλλιάς                            Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος        

 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                      Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών ∆ήµων     

 

                             

 Κάλυµνος Νοέµβριος 2018                                  Θεωρήθηκε

    Οι συντάξαντες                                   Κ Ω Σ .../..../2018

  Σπύρος Εµµ. Κουλλιάς                            Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος        

 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                      Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών ∆ήµων     

 

                             

 Νικόλαος Ιωάν.Καµπούρης                              Αντώνιος  Γερασκλής

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.                             Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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